ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ าด้ วยการบริหารกองทุนเพือการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙
___________________________
ด้ วยรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า มีความจําเป็ นทีจะต้ องเร่ งดําเนินการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา
เพื อใช้ กลไกทางการเงินเป็ นเครื องมือในการปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพการจัดการศึกษา รวมทั .งการดําเนิน
นโยบายการผลิ ต กํ า ลั ง คนให้ สอดคล้ องกั บ ความต้ องการของสั ง คมและประเทศ โดยการลด
ภาระงบประมาณของสถานศึกษา และเปลียนแปลงเป็ นการเพิ มงบประมาณให้ กับตัวผู้เรี ยนให้ ม ากขึ น.
ซึงในการสนองตอบต่อความจํ าเป็ นดังกล่าว ควรส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่ วมรั บภาระค่าใช้ จ่ ายเพิ มขึน.
ให้ ได้ สัดส่วนกับ ประโยชน์ ส่ วนบุ ค คลที ผู้ เ รี ยนได้ รั บ เพื อลดค่ าใช้ จ่ ายในการจัด การการศึกษาของรั ฐ
และนํากลับไปใช้ พัฒนาทุนการศึกษา การลงทุนในโครงสร้ างพื น. ฐานเพื อการศึกษา การพัฒ นาบุค ลากร
และเทคโนโลยีท างการศึก ษา ตลอดจนการจัด ทุน ให้ เ ปล่า กับ คนยากจน จึง จํา เป็ นต้ อ งมีก ารแก้ ไ ข
พระราชบัญ ญัต ิก องทุน เงิน ให้ กู้ ย ื ม เพื อการศึก ษา พ.ศ.๒๕๔๑ เดิ ม เพื อจัดตัง. กองทุ นขึ น. มาใหม่
ให้ สอดคล้ องกับนโยบายของรั ฐบาล โดยในระหว่างทียังไม่มีการตรากฎหมายออกมาใช้ บังคับจํ าเป็ นจะต้ อง
กําหนดระเบียบขึ .นมาใช้ บงั คับไปพลางก่อน
ฉะนั น. เพื อให้ ก ารดํ า เนิน การเป็ นไปตามเจตนา รมณ์ ด ัง กล่า ว จึง จัด ตั .งกองทุน
เพื อการศึก ษาขึ น. และให้ อ ยู ่ใ นความดูแ ลรับ ผิด ชอบของกองทุน เงิ น ให้ กู้ ย ืม เพื อการศึก ษา
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ กระทรวงการคลัง
จึงเห็นสมควรกํ าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ป ฏิ บัติ เกี ยวกับ กองทุนเพื อการศึกษา และเพื อให้ ก ารบริ หาร
กองทุนเป็ นไปด้ วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงวางระเบียบไว้ ดงั ต่อไปนี .
ข้ อ ๑. ระเบี ยบนีเ. รี ยกว่า “ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการบริ หารกองทุนเพื อการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้ อ ๒. ระเบียบนี .ใช้ บงั คับตังแต่
. บดั นี .เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓. ในระเบียบนี .
“กองทุน ” หมายความว่า กองทุนเพื อการศึกษา ซึงประกอบด้ วยกองทุนเงิ นกู้ยืม
เพือการศึกษาทีผูกกับรายได้ ในอนาคต และกองทุนเงินให้ เปล่า
/“คณะกรรมการ” ...

-๒“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพือการศึกษา
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกองทุนเพือการศึกษา
“พนั ก งาน ” หมายความว่ า พนั ก งานของกองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื อการศึ ก ษา

ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑
“สถานศึก ษา ” หมายความว่ า สถานศึก ษาของรั ฐ หรื อ เอกชนที จั ด การศึก ษา
ระดับ อุดมศึก ษา และให้ หมายความรวมถึง สถาบันการศึก ษาทีอยู่ในสังกัด ควบคุม หรื อ กํ ากับ ดูแ ล
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงหรื อส่วนราชการอืนทีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้ วย
“ผู้จดั การ” หมายความว่า ผู้จดั การกองทุนเงินให้ ก้ ูยืมเพือการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑
“นิสิตหรือนักศึกษา” หมายความว่า ผู้ทีมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
ซึงเป็ นผู้มสี ิทธิขอรับทุนการศึกษาแบบต้ องใช้ คืน
“นัก เรี ย น ” หมายความว่า ผู้ทีเรี ยนในสถานศึกษาของรัฐหรื อเอกชนทีจัดการศึกษา
ขันพื
. .นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ)
“ทุนการศึกษาแบบต้ องใช้ คืน” หมายความว่า ทุนการศึกษาทีจ่ายเพือเป็ นค่าเล่าเรี ยน
ตามที คณะกรรมการกํ า หนด โดยนิส ิต หรื อ นัก ศึก ษาผู้ ไ ด้ รับ ทุน จากกองทุน มีห น้ า ที ต้ อ งชํ าระคื นแก่
กองทุนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในข้ อ ๒๔
“ทุนการศึกษาแบบไม่ต้องใช้ คืน” หมายความว่า ทุนการศึกษาทีกองทุนให้ แก่นกั เรี ยน
หรื อนักศึกษาทียากจน โดยผู้รับทุนไม่ต้องชําระคืนให้ กองทุนแต่อย่างใด
“นักเรี ยนหรื อนักศึกษาที ยากจน” หมายความว่า นักเรี ยน นิสิต หรื อนักศึกษา ซึงมีฐานะ
ทางครอบครัวยากจนหรื อขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผลการเรี ยนตามทีคณะกรรมการกําหนด
“นายจ้ าง” หมายความว่า บุคคลหรื อหน่วยงานทีรับผู้รับทุนการศึกษาแบบต้ องใช้ คืน
เข้ าทํางาน
ข้ อ ๔. วิ ธี ป ฏิ บั ติ อื นใดนอกจากที กํ า หนดไว้ แล้ วในระเบี ย บนี . ให้ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
ของทางราชการโดยอนุโลม
ในกรณี ที ไม่ส ามารถปฏิ บัติ ตามข้ อ กํ าหนดในระเบี ยบนี . ให้ ขอทํ าความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง
ข้ อ ๕. ในกรณีทีมีปัญหาในการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี . ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้วินิจฉัยชี .ขาด
ข้ อ ๖. ให้ ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี .
/หมวด ...

-๓หมวด ๑
กองทุน
ข้ อ ๗. ให้ มีกองทุนเพือการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ ทุนการศึกษาแบบต้ องใช้ คืนแก่นิสิต
หรื อนักศึกษา และให้ ทุนการศึกษาแบบไม่ต้องใช้ คืนแก่นักเรี ยนหรื อนักศึกษาทียากจน เพือให้ เป็ นไปตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐด้ านการศึกษา
ข้ อ ๘. ให้ สํานักงานกองทุนเงินให้ ก้ ูยืมเพือการศึกษา รั บผิดชอบจัดการงานธุรการของกองทุน
เพือการศึกษา
ข้ อ ๙. กองทุนประกอบด้ วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี .
(๑) เงินอุดหนุนทีได้ รับจากรัฐบาลหรื อเงินทีได้ รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๒) เงินหรื อทรัพย์สินทีได้ รับจากการดําเนินการของกองทุน
(๓) เงินหรื อทรัพย์สินทีมีผ้ บู ริ จาคหรื อมอบให้ แก่กองทุน
(๔) ดอกผลของเงินหรื อทรัพย์สินของกองทุน
(๕) เงินหรื อทรัพย์สินอืนใดนอกจาก (๑) ถึง (๔) ทีกองทุนได้ รับไม่วา่ ในกรณีใด
ข้ อ ๑๐. เงินกองทุนให้ ใช้ จ่ายเพือกิจการ ดังต่อไปนี .
(๑) ให้ ทนุ การศึกษาแบบต้ องใช้ คืนแก่นิสิตหรื อนักศึกษาตามระเบียบนี .
(๒) ให้ ทนุ การศึกษาแบบไม่ต้องใช้ คืนแก่นกั เรี ยนหรื อนักศึกษาทียากจน
(๓) ให้ เงินชดเชยเป็ นค่าส่วนลดค่าเล่าเรี ยนตามทีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
(๔) เป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการของกองทุน
(๕) เป็ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทุนและค่าใช้ จ่ายอืนทีเกียวกับ หรื อเกียวเนืองกับ
การจัดกิจการของกองทุนตามทีคณะกรรมการกําหนด
หมวด ๒
คณะกรรมการและการบริหารกองทุน
ข้ อ ๑๑. ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ ง เรี ยกว่ า “คณะกรรมการกองทุ น เพื อการศึ ก ษา ”
ประกอบด้ ว ย ปลัด กระทรวงการคลัง เป็ นประธานกรรมการ ปลัด กระทรวงศึก ษาธิ ก าร เลขาธิ การ
สภาการศึ ก ษา เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุด มศึก ษา เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึก ษา
เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขันพื
. .นฐาน ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิ การคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมสรรพากร ผู้อํานวยการสํานักงาน
/เศรษฐกิจ ...

-๔เศรษฐกิ จ การคลั ง อธิ ก ารบดี ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ที เสนอโดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจํานวนหนึงคน นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และนายกสมาคม
สมาพันธ์ การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เป็ นกรรมการ และกรรมการอืนอีกไม่เกินห้ าคนซึงรั ฐมนตรี
แต่ ง ตั ง. โดยในจํ า นวนนี อ. ย่ า งน้ อยต้ องเป็ นผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือการบัญชี ด้ านละหนึงคน
ให้ ผ้ จู ดั การเป็ นกรรมการและเลขานุการ และพนักงานเป็ นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้ อ ๑๒. กรรมการซึงรัฐมนตรี แต่งตังมี
. วาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้ รับแต่งตัง.
อีกได้
ในกรณีทีกรรมการซึงรัฐมนตรี แต่งตังพ้
. นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรื อในกรณี ทีรัฐมนตรี
แต่งตั .งกรรมการเพิมขึน. ในระหว่างทีกรรมการซึงแต่งตัง. ไว้ แล้ วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ ผ้ ูได้ รับแต่งตัง.
ให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง แทน หรื อ เป็ นกรรมการเพิ มขึ น. อยู่ ใ นตํ า แหน่ งเท่ ากั บวาระที เหลื อ อยู่ ข องกรรมการ
ซึงได้ แต่งตังไว้
. แล้ ว
เมือครบกําหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึง หากยังไม่ได้ มีการแต่งตังกรรมการ
.
ขึ น. ใหม่ ให้ ก รรมการซึงพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระนัน. อยู่ ใ นตํ าแหน่ ง เพื อปฏิ บัติ หน้ า ที ต่ อ ไปจนกว่ า
กรรมการซึงได้ รับแต่งตังใหม่
. เข้ ารับหน้ าที
ข้ อ ๑๓. นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระตามข้ อ ๑๒ กรรมการซึงรัฐมนตรี แต่งตังพ้
. นจาก
ตําแหน่งเมือ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

ตาย
ลาออก
เป็ นบุคคลล้ มละลาย
เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
ได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จําคุก
รัฐมนตรี ให้ ออกเนืองจากมีความประพฤติชวอย่
ั างร้ ายแรง

ข้ อ ๑๔. การประชุ ม ของคณะกรรมการต้ องมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ งหนึ ง
ของจํานวนกรรมการทังหมด
.
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใด ถ้ าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฏิบัติหน้ าทีได้
ให้ กรรมการทีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
การวิ นิ จฉั ยชี ข. าดของที ประชุมให้ ถื อเสี ยงข้ างมาก กรรมการคนหนึ งให้ มีเสี ยงหนึ ง
ในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ .นอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชี .ขาด
/ข้ อ ๑๕ ...

-๕ข้ อ ๑๕. คณะกรรมการมีอํานาจหน้ าทีดังต่อไปนี .
(๑) กํ าหนดนโยบาย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคับ และบริ ห ารงานกองทุน ให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์
(๒) พิจารณาอนุมตั ิให้ ทนุ การศึกษาแบบต้ องใช้ คืน
(๓) กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการรับทุนการศึกษาแบบไม่ต้องใช้ คืน
(๔) แต่งตัง. คณะอนุกรรมการเพื อดําเนินการเป็ นการเฉพาะเรื อง หรื อเพือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึงตามทีคณะกรรมการมอบหมาย
ข้ อ ๑๖. ในการจัดระบบควบคุมเงินของกองทุน ให้ กองทุนจัดให้ มีบญ
ั ชีดงั ต่อไปนี .
(๑) บัญชีรับ เพือรับเงินทังปวงของกองทุ
.
น
(๒) บัญชีทนุ การศึกษาแบบต้ องใช้ คืนทีจ่ายให้ แก่นิสติ หรื อนักศึกษา
(๓) บัญชีทนุ การศึกษาแบบไม่ต้องใช้ คืนทีจ่ายให้ แก่นกั เรี ยนหรือนักศึกษาทียากจน
(๔) บัญชีเงินชดเชยค่าส่วนลดค่าเล่าเรี ยน
(๕) บัญชีจ่ายบริ หารกองทุน เพือจ่ายเงินทีใช้ ในการดําเนินการของกองทุน
หมวด ๓
ทุนการศึกษาแบบต้ องใช้ คืน
ข้ อ ๑๗. ทุนการศึ กษาแบบต้ องใช้ คื น เป็ นทุ นการศึกษาเพื อช่ วยเหลื อนักศึกษาที ประสงค์
จะขอรับทุน เพือเป็ นค่าเล่าเรี ยนในสถานศึกษาตามทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อ ๑๘. นิ สิ ต หรื อ นั ก ศึ ก ษา ซึ งมี สิ ท ธิ ข อรั บ ทุ น การศึ ก ษาแบบต้ องใช้ คื น จากกองทุ น
ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี .
(๑) เป็ นผู้มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีคณ
ุ สมบัติอืนตามทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อ ๑๙. นิสิตหรื อนัก ศึกษาผู้ใดประสงค์ จ ะขอรับ ทุนการศึกษาแบบต้ องใช้ คืน ให้ ยืนคําขอ
ตามแบบ วิธีการและเงือนไขทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อ ๒๐. ให้ ถือ ว่าแบบลงทะเบีย นเรี ยนของสถานศึก ษา ซึงนิสิต หรื อ นักศึก ษาตามข้ อ ๑๙
ได้ ลงทะเบียนไว้ ทกุ ภาคการศึกษาเป็ นหลักฐานในการรับทุนการศึกษาแบบต้ องใช้ คืน
ข้ อ ๒๑. บรรดาเงินทุน การศึก ษาแบบต้ อ งใช้ คืน ซึงต้ องจ่ายให้ แ ก่ส ถานศึก ษา ให้ กองทุน
เบิ กจ่ายให้ แก่สถานศึกษานัน. โดยตรง และให้ ถือว่าเงินที จ่ายดังกล่าวเป็ นทุนการศึกษาแบบต้ องใช้ คืน
ทีนิสิตหรื อนักศึกษาต้ องใช้ คืน
/ข้ อ ๒๒ ...

-๖ข้ อ ๒๒. ให้ เป็ นหน้ าทีของสถานศึกษาทีนิสิตหรื อนักศึกษาศึกษาอยู่ ต้ องแจ้ งให้ กองทุนทราบ
เมื อนิสิต หรื อ นักศึก ษาเพิ ก ถอนการลงทะเบี ยนไม่ว่าทัง. หมดหรื อ บางส่วน หรื อเมื อนิส ิต หรื อ นัก ศึก ษา
พ้ นสภาพการเป็ นนิสิต หรื อนักศึกษาไปแล้ วไม่ว่าด้ วยเหตุใด และหากต้ อ งมีการคืนเงิ นกองทุน ก็ให้ คืน
เงิ น ทุ น การศึ ก ษาแบบต้ อ งใช้ คื น ที เหลื อ อยู่ ข องนิ สิ ต หรื อ นั ก ศึ ก ษาผู้ นั น. แก่ก องทุ น ตามระยะเวลา
ทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อ ๒๓. ผู้รับทุนการศึกษาแบบต้ องใช้ คืน มีหน้ าที ต้ องแจ้ งในกรณี เปลียนแปลงทีอยู่ สําหรับ
การศึกษาและทีอยู่ตามภูมิลําเนา หรื อการย้ ายสถานศึกษา และการสําเร็ จหรื อเลิกการศึกษาให้ กองทุนทราบ
ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ทีเปลียนแปลงหรื อสําเร็ จ หรื อเลิกการศึกษา หากผู้รับทุนการศึกษาแบบต้ องใช้ คืน
ไม่ปฏิบตั ติ าม กองทุนอาจดําเนินการตามข้ อ ๒๘
หมวด ๔
การคืนทุนการศึกษาแบบต้ องใช้ คืน
ข้ อ ๒๔. เมือผู้รับ ทุนการศึกษาแบบต้ องใช้ คืนสําเร็ จการศึกษาหรื อเลิกศึกษา และมีรายได้
ถึ ง เกณฑ์ ต ามที คณะกรรมการกํ า หนด ให้ ผู้ นั น. มี ห น้ าที ต้ องคื น เงิ น ทุ น การศึ ก ษาที ได้ รั บ ไปทั ง. หมด
โดยปรั บค่าเงินต้ นตามดัชนีราคาผู้บริ โภคให้ แก่กองทุนตามจํานวนและเงือนไขทีคณะกรรมการกําหนด
ตามความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ในกรณี ที ผู้รั บ ทุน การศึก ษาแบบต้ อ งใช้ คืน ไม่ชํา ระเงิน คืน ตามวรรคหนึ งโดยไม่มี
เหตุอันสมควร กรมสรรพากรจะกําหนดให้ ผ้ ูรับทุน การศึกษาแบบต้ องใช้ คืนต้ องเสียเงิ นเพิ มอีกไม่เ กิ น
ร้ อยละ ๑.๕ ต่อเดือนก็ได้
การคํานวณเงินเพิ มตามวรรคสองให้ เริ มนับเมือพ้ นกําหนดเวลาการยืนรายการชําระ
เงินคืนจนถึงวันชําระ แต่เงินเพิมทีคํานวณได้ มใิ ห้ เกินจํานวนเงินทุนการศึกษาทีต้ องใช้ คนื
ข้ อ ๒๕. ให้ กรมสรรพากรมี อํานาจหน้ าที ในการแจ้ งรั บชํ าระ และติ ดตาม เงิ นทุนการศึกษา
แบบต้ องใช้ คืน จากผู้รับทุนการศึกษาตามข้ อ ๒๔ และข้ อ ๒๘ แทนกองทุน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ทีกรมสรรพากรกําหนด และให้ หกั ค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าบริ หารจัดการได้ ตามทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อ ๒๖. ให้ ผ้ ูรับทุนการศึกษาแบบต้ องใช้ คืนแจ้ งนายจ้ างทีรั บผู้รับทุนการศึกษาแบบต้ องใช้ คืน
เข้ าทํางานให้ ทราบถึงหน้ าทีของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้ องใช้ คืนตามข้ อ ๒๔ ทันทีทีเข้ าทํางาน
ในกรณีทีผู้รับทุนการศึกษาแบบต้ องใช้ คนื ย้ ายทีอยู่หรือเปลียนงานหรื อสถานทีทํางาน
หรื อ มี ก ารเปลี ยนแปลงเกี ยวกั บ เงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า จ้ าง ผู้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาแบบต้ อ งใช้ คื น ต้ อ งแจ้ งให้
กรมสรรพากรทราบภายในสามสิบวัน
/ข้ อ ๒๗ ...

-๗ข้ อ ๒๗. ผู้รับทุนการศึกษาแบบต้ องใช้ คืนอาจคืนเงินทุนที ได้ รับทัง. หมด โดยปรั บค่าเงินต้ น
ตามดัชนีราคาผู้บริ โภค แก่กองทุนก่อนทีกําหนดไว้ ตามข้ อ ๒๔ และบอกเลิกการรับทุนเสียเมือใดก็ได้
ข้ อ ๒๘. ในกรณี ดั ง ต่ อ ไปนี . กองทุ น อาจงดการให้ ทุ น การศึก ษาแบบต้ อ งใช้ คื น และให้
กรมสรรพากรเรี ย กเงิ น ที ผู้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาแบบต้ อ งใช้ คื นได้ รั บ ไปแล้ ว ทั ง. หมด โดยปรั บ ค่ า เงิ น ต้ น
ตามดัชนีราคาผู้บริโภคคืนได้
(๑) เมื อปรากฏในภายหลังว่าผู้รับทุน การศึก ษาแบบต้ อ งใช้ คื นไม่มีสิทธิ ในการ
รับทุนดังกล่าว หรื อได้ มกี ารแจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จในสาระสําคัญ
(๒) ผู้รับทุนการศึกษาแบบต้ องใช้ คืนไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทีให้ ไว้ กบั กองทุน
ข้ อ ๒๙. ในกรณี ที ผู้ รั บทุ นการศึ กษาแบบต้ องใช้ คื นถึ งแก่ ความตาย ให้ หนี เ. งิ นทุ นการศึ กษา
แบบต้ องใช้ คนื เป็ นอันระงับไป
ในกรณี ที ผู้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาแบบต้ องใช้ คื น พิ ก ารหรื อทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถ
ประกอบการงานได้ ให้ คณะกรรมการมีอาํ นาจระงับการเรี ยกให้ ชําระเงินทุนการศึกษาแบบต้ องใช้ คนื ได้
หมวด ๕
ทุนการศึกษาแบบไม่ ต้องใช้ คืน
ข้ อ ๓๐. ให้ มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษาแบบไม่ ต้ องใช้ คื น ประกอบด้ วย
อธิ บดีกรมบัญชีกลาง เป็ นประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
. น. ฐาน ผู้แทนสํานักงบประมาณ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้แทนสํานักบริ หารงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน ผู้แทนกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ น และผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน
สามคน ซึงคณะกรรมการแต่งตังเป็
. นกรรมการ โดยมีผ้ ูจัดการเป็ นกรรมการและเลขานุการ และพนักงาน
เป็ นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้ อ ๓๑. ให้ นําข้ อ ๑๒ และข้ อ ๑๓ มาใช้ บังคับกับวาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้ นจาก
ตําแหน่งของกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาแบบไม่ต้องใช้ คืน ซึงเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม
ข้ อ ๓๒. ให้ นําข้ อ ๑๔ มาใช้ บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิ จารณาทุนการศึกษา
แบบไม่ต้องใช้ คืนโดยอนุโลม
/ข้ อ ๓๓ ...

-๘ข้ อ ๓๓. ให้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาแบบไม่ต้องใช้ คืนมีอํานาจหน้ าทีดังต่อไปนี .
(๑) ศึก ษาวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความต้ อ งการทุ นการศึกษาแบบไม่ ต้ องใช้ คื น
ของนัก เรี ย นหรื อ นัก ศึก ษาที ยากจนตามระเบี ย บนี . ทั ง. ในปั จ จุบ ัน และอนาคตและเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการ
(๒) พิ จารณาอนุมัติให้ ทุนการศึกษาแบบไม่ต้อ งใช้ คืนแก่นักเรี ยนหรื อนักศึกษา
ทียากจนตามนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงือนไขตามทีคณะกรรมการกําหนด
(๓) แต่งตัง. คณะอนุกรรมการเพื อดําเนินการเป็ นการเฉพาะเรื อง หรื อเพื อปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึงตามทีคณะกรรมการมอบหมาย
(๔) ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนตามทีได้ รับมอบหมาย
หมวด ๖
การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการพัสดุ
ข้ อ ๓๔. ให้ นําเงินกองทุนฝากไว้ ทีกระทรวงการคลัง เพือใช้ จ่ายตามวัตถุประสงค์ของข้ อ ๑๐
ในกรณีทีมีความจําเป็ นต้ องนําฝากธนาคารเพือความคล่องตัว การเปิ ดบัญชีเงินฝาก
และการเบิกจ่ายเงินในการจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อ ๓๕. วิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําเงิน
ส่งกองทุนของกองทุนเพือการศึกษา ให้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อ ๓๖. การบัญ ชี ให้ จัดทําตามหลัก บัญชี คู่เ กณฑ์ คงค้ าง ตามหลัก การและนโยบายบัญ ชี
สําหรั บหน่วยงานภาครั ฐทีกระทรวงการคลังกําหนด และให้ จัดส่งงบการเงินให้ สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่ น ดิ นตรวจสอบและรั บ รองภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับ จากวัน สิ น. ปี บัญ ชี ข องธนาคาร และเมื อ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้ ว ให้ สง่ งบการเงินดังกล่าวให้ กระทรวงการคลังทราบต่อไป
เพือประโยชน์ในการจัดทํางบการเงินของแผ่นดิน ให้ กองทุนจัดทํางบการเงินของกองทุน
ประจํ า ปี ตามปี งบประมาณ ตั ง. แต่ วั น ที ๑ ตุ ล าคม ถึ ง วั น ที ๓๐ กั น ยายนของปี ถั ด ไป และส่ ง ให้
กรมบัญ ชีก ลางภายใน ๖๐ วัน นับ จากวัน สิ .นปี งบประมาณตามวิธ ีก ารที กรมบัญ ชีก ลางกํ า หนด
เพือรวบรวมและจัดทํางบการเงินของแผ่นดินต่อไป
ข้ อ ๓๗. ให้ มี การตรวจสอบภายในเกี ยวกั บการดํ าเนิ นงานการเงิ น การบั ญชี และการพัสดุ
ของกองทุน แล้ วรายงานผลการตรวจสอบให้ คณะกรรมการทราบอย่างน้ อยปี ละครัง.
ข้ อ ๓๘. การพัสดุให้ เป็ นไปตามระเบียบทีคณะกรรมการกําหนด
/บทเฉพาะกาล ...

-๙บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๓๙. ระเบี ยบนี ใ. ห้ ใช้ บังคับ กับ นิสิต หรื อ นัก ศึกษาที เข้ า ศึกษาในชัน. ปี ที หนึง ซึงประสงค์
จะขอรับทุนการศึกษา ตังแต่
. ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที 8 มีนาคม พ.ศ. 2549

(นายทนง พิทยะ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

